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Anne Kathrine og Kaj Thomsen 
Kaj Thomsen havde etablerede sig 
som fotograf i Tørring Da Danfoss 
kort efter søgte en fotograf, fandt 
Kaj Thomsen ud af, hvor fabrikken 
havde komponenter. Han fotogra-
ferede dem og sendte dem til 
Danfoss sammen med en an-
søgning. Det gjorde indtryk - han 
fik jobbet 1. september 1959 og 
flyttede til et kælderværelse på 

Møllegade 11 ved Aase og Verner Grau i Holm. Katrine fulgte efter. I de første år arbejde hun som 
syerske ud fra hjemmet i Holm. Hun måtte lære sig det sønderjyske "mantel" og "rock", når kunderne 
lukkede op for stoffet der skulle syes. 
 
Kælderværelset var dog for småt, og de købte en 
halvdel af Ellehave 8 for 750 kroner, som havde været 
brugt til opbevaring af maskiner. Bygningen blev lavet 
om til beboelse og fik adressen Ellehave 6. De kunne 
efter fire år sælge det for 22.000 kroner 
Den ældste datter Birthe blev født (Født den 12. januar 
1966?) og parret byggede sig en villa i Langesø og her 
kom siden også Edel Emma til verden.   

 
Kaj og Anna må være flyttet fra Ellehave 6 omkring 
1967 for Christine og Svend Thomsen har ejet og boet der fra 1967 til 1975. Sammen med Ingolf * 
1955, Thorkild * 1956, Kjeld *1961, og Finn*1964 
 

1975 flytter Frida Og Hans Kühl til Ellehaven 6.  
 
Frida og Hans Kühl med børnene 
Torben og Kjeld Kühl flyttede fra Lavensby 
21.07.1975 til Ellehaven 6. 
Den 01.05.1980 flyttede de til 
Enghaven 5.  
 
I 1980 blev huset købt af. Kirsten og 
Preben. 
 
Køber i1992. Heidi Schrøder og Palle 

Christiansen  flytter  til Ellehave 6.Heidi Schrøder og Palle Christensen Ellehave 6, havde I 1997. 
bryllup. 
1999. Heidi og Palle Schrøder Ellehave 6 er flyttet til Havnbjerg. 
 
 

11. mar. 1999 køber Ellen Marie Thomsen  huset 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


